Nieuwsbrief

december 2015

Gezondheid is niet te koop, maar een gezonder leven is wel te geven!
Colofon
Voorzitters:
Cor & Alja Buffinga
0596-625190
Secretariaat:
Albert Boven:
0596-613352
Activiteiten:
Jannet Wiersema
0596-591999
Wouter Stalman
06-12520258
Gastouder com.
Jolanda Flikkema
0596-591529
Jocé van der Zee
0596-591407
Financiën:
Zwier Koning
0596-614535
Anja Oosterhuis
0596-592069
Redactie:
Albert Boven
aboven@home.nl
Stichting Hulp Tsjernobyl
kinderen Delfzijl
Lapland 21
9933 PB Delfzijl
IBAN
NL28INGB0005330539

Van de voorzitter
Vanaf 9 januari 2016 zal er een groep van 25
kinderen uit Wit-Rusland gedurende 8 weken te
gast zijn in Delfzijl e.o. Als we de kinderen ophalen in de week van 4 tot 9 januari is het op 7
januari kerstfeest in Wit Rusland.
Nu de komst van de kinderen nadert zijn het
bestuur en de diverse commissies druk doende
om alles voor te bereiden
Hiertoe is al het nodige werk verzet :
Er zijn gastgezinnen geworven,
De activiteitencommissie is bezig een activiteitenprogramma samen te stellen voor de periode
dat de kinderen in Nederland zijn.
Om het geld bij elkaar te krijgen is de commissie
financiën druk bezig.
Wij zijn blij en dankbaar dat het allemaal voorspoedig gaat. Iedereen is enthousiast en we
hopen dat de kinderen een goed verblijf krijgen
in Nederland, wat ze niet snel zullen vergeten.

De situatie in het Tsjernobyl gebied blijft zorgelijk. Terwijl de overheid
ons laat geloven dat alles veilig is, kunnen we regelmatig in de krant
lezen dat het blijkt dat de centrale nog steeds lekt en daarmee ook nog
radioactieve stof uitstoot. Verder is alles erg duur geworden in het land.
De geldontwaarding is enorm. De mensen proberen op allerlei manieren
de eindjes aan elkaar te knopen.
Rond de kerstdagen hopen diverse gastgezinnen weer een vakantiekind
uit Wit Rusland te begroeten. Wij hopen dat ze met elkaar een goede tijd
mogen hebben in Nederland. Zeker met de komende kerstdagen geeft
dit altijd weer een bijzonder gevoel.
Vanaf deze zijde wensen wij u als Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen
Delfzijl gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Van de activiteitencommissie
Vrijwilligers gezocht!

Er staat voor het komende project weer een erg leuk programma klaar
voor de kinderen. Net als vorige jaren komen de zwem- en gymlessen
weer terug en ook wordt er weer druk geknutseld.
Lijkt het jou leuk om ons te helpen tijdens één van deze activiteiten
of wil je bijvoorbeeld meehelpen als chauffeur? laat het ons weten en
stuur een mailtje! Dit kan naar: wouterstalman@gmail.com

Het blijft moeilijk om zaken te regelen met de Wit
Russische overheid. De overheid stelt steeds
weer nieuwe eisen en regels. Toch hopen we dat
alles weer voor elkaar komt en het bestuur heeft
er alle vertrouwen in.

www.tsjernobyldz.nl
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Van de gastoudercommissie

Van de financiële commissie

We hebben voor alle 25 kinderen en 3 volwassenen een onderdak
kunnen vinden. Veel “oude” gezinnen, maar ook veel nieuwe gezinnen
hebben zich aangemeld als gastgezin. En dan is het bijna zover.
We gaan de kinderen, waar we de afgelopen maanden gastgezinnen
voor hebben bezocht, in januari persoonlijk ontmoeten. We hebben, op
het moment dat dit geschreven wordt, helaas nog geen informatie en
foto’s van de jongens en meisjes gekregen. We verwachten dit binnenkort.
Als we in Belarus zijn, zullen we de scholen bezoeken en de kinderen
dus voor het eerst écht zien en meemaken.
Eenmaal in de bus en tijdens de stops gaan we de kinderen observeren en matchen aan een gastgezin. We hopen dat we het juiste kind bij
het juiste gezin gaan plaatsen. We doen ons best.
We hopen dat de kinderen en de gastgezinnen samen een hele leuke
tijd met elkaar zullen hebben, waar ze altijd met veel plezier en dankbaarheid op terug zullen kijken.

Inzamelen kleding:

De gastoudercommissie:

Inzamelen kleding:
Zoals jullie misschien al gehoord hebben komt er op 9 januari 2016
een nieuwe groep kinderen naar Delfzijl , Appingedam , Bierum en
Spijk voor een periode van bijna 8 weken. Ze verblijven in gastgezinnen . Er zijn kinderen die zonder of met weinig kleding naar Nederland
komen. We willen daarom u/jou vragen om gebruikte kinderkleding voor
zowel jongens als meisjes.(7 /8 jaar)
Het gaat om de maten 122, 128 , 134 , 140 graag heel en schoon in te
leveren bij :
12 dec * Delfzijl Huibertplaat 57 van 9.00 uur tot 11.00 uur .
19 dec * Spijk Grote Dijkstraat 16 van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Of in overleg : Zwier Koning, Delfzijl 0596-614535 / Anja Oosterhuis,
Spijk 0596-592069

Jocé v.d Zee en Jolanda Flikkema

U kunt zich als vrijwilliger ook opgeven bij één van de
onderstaande contactpersonen:
GKV Delfzijl:
Geert Horst
CGK Delfzijl:
Zwier Koning
Bapt.Delfzijl:
Sjoerd Bilder
Bapt.Appingedam:
Heleen Gast
GKV Appingedam:
Dineke Lalkens
PKN Delfzijl
Jitze Dam
PKN Spijk:
Jolanda Flikkema
PKN Bierum/Holwierde
Krewerd:
Jan de Weerdt
PKN Tjamsweer:
Dorien Lalkens
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